معلو ما ت مر یض  :مولنوپیراویر()Molnupiravir
مولنوپیراویر( )Molnupiravirممکن است از بسرتی شدن در شفاخانه یا مرگ کالنساالنی که در معرض
خطر بلند مریضی شدید کووید 19-قرار دارند ،جلوگیری مناید .این دوا باید ظرف  5روز پس از رشوع
عالئم کووید 19-مرصوف شود.

مولنوپیراویر( )Molnupiravirچیست؟

مولنوپیراویر( )Molnupiravirیک دوای نو است که بخاطر تداوی خفیف تا متوسط کووید 19-در کالنساالن
(دارای سن  18ساله یا کالنرت از آن) مرصوف میشود که:
 دارای نتیجه مثبت تست ویروسی کووید 19-باشد
 در خطر بلند کووید -19شدید قرار داشته باشد به شمول بسرت شدن در شفاخانه و مرگ ،و سائر
گزینه های تداوی کووید 19-منحیث آن ها در دسرتس نباشد یا مناسب نباشد.
مولنوپیراویر( )Molnupiravirیک دوای ضد ویروس است که از طریق دهان (با بلعیدن قرص) منحیث  5روز
مرصوف میشود .دوره تداوی باید بدون توجه به از بین رفنت عالئم تکمیل شود.
ادارۀ غذا و دوا ایاالت متحده ( )FDAاجازۀ استفاده اضطراری ( )EUAراجهت قابل دسرتس
بودن مولنوپیراویر( )Molnupiravirدر جریان همه گیری  COVID-19صادر کرده است.
مولنوپیراویر()Molnupiravirیک دوای تائید شده از سوی  FDAدر ایاالت متحده منیباشد.

به ارائه دهنده مراقبت های صحی خود بگوئید در صورتیکه شام:
⭪
⭪
⭪
⭪
⭪

حامله استید ،یا حامله میشوید ،یا با رشیک زندگی که ممکن است حامله شود ،از نظر جنسی فعال استید.
کدام نوع حساسیت دارید
طفل را شیر میدهید یا پالن شیر دادن را دارید
هرگونه مریضی جدی داشته باشید
هرگونه دوا(با نسخه ،بدون نسخه ،ویتامین ها یا محصوالت گیاهی) مرصوف میکنید

آیا مولنوپیراویر( )Molnupiravirعوارض جانبی دارد؟

 مولنوپیراویر()Molnupiravirممکن است به نوزادان متولد نشده آسیب جدی وارد کند
(براساس معلومات بدست آمده از مطالعات روی حیوانات)
 عکس العمل های حساسیت ممکن است رخ دهد البته برای افرادیکه
مولنوپیراویر( )Molnupiravirرا دریافت میکنند.
 عام ترین عوارض جانبی عبارتند از:
اسهال
حالت تهوع
رسگیجی

از کجا میتوانم مولنوپیراویر( )Molnupiravirرا پیدا کنم؟

مکان های مولنوپیراویر( )Molnupiravirرا میتوانید در وسایل مکان یاب تداوی کووید19-
 VDHپیدا کنید .این لینک یک نقشه تعاملی و جداول خالصه در ویب سایت  VDHاست که
به مردم عامه و ارائه دهندگان اجازه میدهد موقعیت های تداوی در ویرجینیا را پیدا کنند:
https://www.vdh.virginia.gov/mabs/covid-19-treatment-locator/

منحیث متام تداوی های موجود ،نسخه رضور است.
شام میتوانید معلومات بیشرت درمورد تداوی های کووید 19-را اینجا پیدا کنید
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus

